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MINNESANTECKNINGAR
Datum

2015-11-12

Handläggare
Nämndsekreterare Iréne Persson
Omsorgsförvaltningen
Staben
0451-26 87 02
irene.persson@hassleholm.se

Kommunala pensionärsrådet

2015-11-12, kl 14.30-17.00
Närvarande: Lena Svensson (c) ordf, Vice ordf. Siv Nilsson PRO, Solbritt
Lindborg (mp), Pauli Petersson SPF seniorerna, Ingvar Johansson SKPF, KjellGöran Hansson SPRF, Robin Gustavsson (KD) Johanna Hörgerud (SD) Sivard
Strand PRO, Rune Håkansson PRO, Bo Lindoff SKPF, Heinz Quednau SPF
seniorerna, Ruth Wernolf-Nyberg RPG, Agnetha Lejmyr RPG, Iréne Persson
nämndsekreterare.
Ej närvarande: Birgitta Huovila PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson
SPF, Hanna Karlsson SPRF

Rubrik

Anteckning

Åtgärd/beslut

Gemensam Tore Kvist och Jan Karlsson informerar om tillgänglighetsinventeringen i
information flerfamiljshus i kommunen.
KPR och KTR
Yvonne Kvist myndighetschef informerar om biståndshandläggningen.

Rådet tackar för
informationen

Information Siv Nilsson informerar om kommande möte den 16 november där
från
omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmusson är inbjuden. Ny
organisationerna rikschef i PRO Christina Tallberg. Diskuterat att vi har många nyanlända
pensionärer. Personalbemanningen har fått pengar riktade via
stimulansmedel.

Rådet bjuder in
Annika Andersson
att komma och
redovisa hur
stimulansmedlen
har använts.

Ruth Wernolf-Nyberg informerar ifrån deras riksmöte. Där har de bland
annat tagit upp rätten att bestämma över sitt eget boende och var man vill
bo. Distriktsdag på måndag den 16 november där professorer från
universitetet kommer att delta.
Kjell Göran Hansson ställer frågan hur man kommer att komma tillrätta
med omsorgens underfinansierade budget.
Ingvar Johansson, haft möte med de olika styrelserna angående
samgåendet mellan SPRF och SKPF. Informationsprogram på senioren
som är gratis. Kommer att hålla ett möte med musiker.
Heinz Quednau, temadag i mars på kurhotellet i Tyringe om mat.
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Pauli Peterson anknyter till bogruppen inom Skåne distriktet, bildats en
bogrupp i höst. De kommer att i april ha en äldrebodag där både politiker
och tjänstemän kommer att bjudas in. Kommer mer information om plats
och tid.
Skrivelse
angående
tillgänglighet

Skrivelse angående tillgängligheten har inkommit från Bogruppen i SPF
seniorerna 159.
Sekreterarna skriver ett försättsblad och skrivelsen skickas till styrgruppen
för revidering av handikappolitiskt program

Skickas tillsammans
med KTR till
styrgruppen för
revideringen av
handikappolitiska
programmet.

Fokusgrupp
Netbuss

En inbjudan att medverka i Fokusgruppen för stadsbussarna har
inkommit. Siv o Ruth valdes av arbetsutskottet och rådet får frågan om
någon mer är intresserad att medverka.

Siv Nilsson och
Ruth WernolfNyberg
representerar rådet.

Samman- Rådet går igenom förslaget på sammanträdestiderna för 2016.
trädestider 2016
Övrigt
Val till
arbetsgrupp

Färdtjänsten

Val till arbetsgrupp för revidering av handikappolitiskt program, nästa
möte den 7 december kl 13-15 sammanträdesrum 1.
Rådet föreslår Kjell Göran Hansson som representant för rådet samt att
Pauli Peterson är bisittare om möjligt.

Rådet godkänner
sammanträdestiderna
för 2016
Rådet väljer Kjell
Göran Hansson
med Pauli Peterson
som bisittare (om
möjligt).

Färdtjänsts chaufförers utbildningsnivå

Någon på
kommunledningskontoret med
beställaransvar
bjuds in till
Kjell Göran sitter i kundrådet och menar att alla nya avtal innebär att de är arbetsutskottet.
certifierade enligt de besked han har fått. I alla nya upphandlingar är det
krav på att chaufförerna är certifierade, enligt Skånetrafiken.
En liten andel av chaufförerna som är certifierade för att köra sjukresor
och färdtjänst. Lena informerar om att skriva en gemensam skrivelse till
Skånetrafikens brukarråd.

Kjell Göran o Anna-Lena Päkkilä sitter i brukarrådet och får i uppdrag att
titta på fakta kring färdtjänsten. Kommunen beställer färdtjänsten och
måste skapa ett forum för att föra en dialog med dem som beställare om
problemen. Skånetrafiken gör kundnöjdhetsmätningar via telefon. Endast
de som rest eller varit ledsagare på resan som har rätt att svara, låg kvalitet
på undersökningen.
Svårt att nå kundtjänsten på grund av lång kö.
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Budgetpropositionen

Kjell Göran Hansson har läst budgetpropositionen och har där sett att det
kommer att vara möjligt för kommunerna att söka statsbidrag för
kunskapssatsning inom funktionsnedsättning, för att kompetenshöja
personalen.

Rådet skickar
frågan med Solbritt
Lindborg att ställa
till nämnden om de
har för avsikt att
ansöka om
statsbidraget.

Minnesanteckningarna justeras Hässleholm 2015-11-23

________________________

_______________________

Lena Svensson (c)
ordförande

Kjell Göran Hansson, SPRF
seniorerna

________________________
Iréne Persson
sekreterare
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